
বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

সাধারণ শাসন শাখা

িবষয়ঃ িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক (জা য়াির-মাচ, ২০২০) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আমীর ফয়সাল 
 মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

সভার তািরখ ১৬.০৩.২০২০
সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘ কা

ান িম ং ম, ধান কাযালয়, িবিজএফিসএল।
উপি িত কিম র সদ  (সং ি  অ যায়ী)

১৬.০৩.২০২০ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র মািসক (জা য়াির-মাচ, ২০২০) সভা কা ািনর িম ং েম কিম র
সভাপিত, জনাব মাঃ আমীর ফয়সাল, মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)-এর সভাপিতে  অ ি ত হয়। সভার েত
সভাপিত সবাইেক াগত জািনেয় কিম র সদ -সিচবেক আেলাচনা  করার জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় িনে া
িবষয়স হ আেলাচনা করা হয়:

১.০আেল াচন াআেল াচন া
১.১। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০১৯-২০২০ এর ৩য়
কায়াটার (জা য়াির-মাচ, ২০২০)-এর অিধকাংশ ল মা া রণ করা হেয়েছ এবং কিতপয় কায ম বা বায়নাধীন রেয়েছ। এ

পযােয় সদ -সিচব কম-পিরক না অ যায়ী বাখরাবাদ িফে র কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ শাসন সং া  িশ ণ
আেয়াজন ও বাখরাবাদ িফ  পিরদশেনর িবষয় সভায় উপ াপন কেরন। উপি ত সকেলই কেরানা ভাইরােসর িবষয়  িবেবচনায়
রেখ ( কান ধরেণর া  িঁকর উ ব না হওয়া সােপে ) বাখরাবাদ িফে র কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ শাসন সং া
িশ ণ আেয়াজন ও বাখরাবাদ িফ  পিরদশেনর কায ম সে  আেলাচনা কেরন।

     
১.২। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, কম-পিরক না অ যায়ী ৩য় কায়াটার (জা য়াির-মাচ, ২০২০)-এ

ািত ািনক গণ নানী আেয়াজেনর ল মা া রেয়েছ, যা এখনও বা বায়ন করা স ব হয়িন। িবষয়  িনেয় সভায় িবশদ
আেলাচনা ও পযােলাচনা করা হয় এবং সভা এ িস াে  উপনীত হয় য, কেরানাভাইরােসর সং মণ িতেরাধকে  গণজমােয়ত
পিরহার করার লে  ািত ািনক গণ নানীর কায ম িগত করা যেত পাের। 

১.৩। সভায় জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না অ যায়ী ন িত িবেরাধী িলফেলট িবতরণ কায েমর িবষেয় উে খ করা হয়
এবং কিম র সদ -সিচব ন িত িবেরাধী ব  ও াগান স িলত িলফেলেটর এক  াফট কিপ উপ াপন কেরন। ন িত
িবেরাধী িলফেলেটর িবষেয় সভায় সািবক পযােলাচনা করা হয় এবং িলফেলেটর ব  ও াগান িসেল  করা হয়। 

 ২.০িস ািস া :
২.১। কেরানাভাইরােসর সং মেণর িঁক ও া ভাব িতেরাধকে  এবং কা ািনর কমকতাকমচারীেদর া  িঁক-িবেবচনায়
বাখরাবাদ িফে র কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন ও বাখরাবাদ িফ  পিরদশন কায ম

িগত।
       
 ২.২।  কেরানাভাইরােসর সং মণ িতেরাধকে  গণজমােয়ত পিরহার করার লে  ািত ািনক গণ নানীর কায ম িগত।

১



 ২.৩। কেরানাভাইরােসর সং মেণর িঁক িবেবচনায় ন িত িবেরাধী িলফেলট ছাপােনা ও িবতরণ কায ম িগত।

 সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২০.১৭৯ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২০

১১ চ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মহা ব াপক, সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
৩) ব াপক (আইডি উ )-(ওেয়বসাইেট কােশর জ ) 

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

২


